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PROJEKT REFORMACIJA - repformacija 

 

V okviru obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Bežigrad, je moral vsak razred tretjih letnikov narediti 

projekt na temo reformacije. Ker smo razred z mnogo talenti- glasbenimi, pevskimi, snemalnimi, itd. 

nam je s kančkom svežih idej in po nešteto razrednih urah, katere smo učinkovito porabili za 

prepiranje in vroče debate na temo izvedbe projekta, le uspelo stopiti skupaj in ustvariti izdelek, na 

katerega smo vsi izredno ponosni.  

Napisali in posneli smo lastno 'rep' pesem in zanjo kasneje posneli tudi glasbeni video. Za glasbeno 

zvrst 'rep' smo se odločili, ker nam je ta glasba blizu. Zgodovinska dejstva o Trubarju in reformaciji 

nam je uspešno uspelo združiti v besedilu pesmi. Menimo, da smo na tak način marsikateremu 

sovrstniku na zabaven in všečen način prikazali dejstva o reformaciji. 

Video prikaže zgodbo Primoža Trubarja, ki se bori za pravice ljudi, ter bogate duhovščine, ki ga zatira 

in preganja. Trubar na koncu pridobi vse ljudstvo na svojo stran in skupaj se uprejo duhovščini. Video 

smo snemali na Rožniku. 

Ker smo zgodbo reformacije predstavili v obliki 'rep' pesmi in videoposnetka za pesem, smo naš 

projekt poimenovali kar REPFORMACIJA. Končni izdelek lahko najdete na YouTubu pod ključem 

'repformacija' ali na naslovu https://www.youtube.com/watch?v=cUr_V6oGjNg. 

 

Cerkev mora bit revna ne bogata, jou 

Zato zalepmo jim teze na vrata, 

Vsak si Biblijo sam loh razlaga, sam 

Prava rešitev ni gramada.  

 

»Čigar dežela- tega vera«- 

To je načelo Ausburškega mira. 

Jan Hus deluje za nas ljudi, 

Varuje nas, vodi nas in nas bodri. 

 

Duhovščina je razkošno živela, 

doma v dragih dvorcih sedela, 

nenehno vesele pesmi pela, 

živi od sadov našega dela. 

 

Cerkev nam podrete, knjige nam požgete  

Cerkev nam podrete, knjige nam požgete  

https://www.youtube.com/watch?v=cUr_V6oGjNg
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Pritiskate na kmete, njih pridelek žrete. 

 

Stopi z nami, če ti je mar, 

svoboda vere za vsakogar, 

stopi z nami na našo stran 

protestantski veri v bran, veri v bran. 

 

Stopi z nami, če ti je mar, 

svoboda vere za vsakogar, 

stopi z nami na našo stran 

protestantski veri v bran, veri v bran. 

 

Duhonost nam boleha in tud papež ni brez greha,  

nezmotljiv je Bog, ki bo kazu prav pot, 

tja do čistosti, pokore in spoznanja brez zamer. 

zgodit prevrat se more, brat, ljudem ni več do fore. 

Martin Luther bil je king, tez je dal na vrata klin, 

da oznan dan upora, cerkvi zmanjšat moč se mora.  

 

Nism se šolu zaman, nism pisu zaman, 

bežu zaman, molu zaman, da nauk se širi, 

da krivi v veri so tisti, ki lažejo, skrivajo, kradejo,  

odpustke prodajajo v imenu boga,  

imenu boga, imenu boga. 

 

Cerkev nam podrete, knjige nam požgete  

Pritiskate na kmete, njih pridelek žrete. 

 

Stati in obstati, združimo se brati! 

stopi z nami, če ti je mar, 

svoboda vere za vsakogar, 
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stopi z nami na našo stran 

protestantski veri v bran, veri v bran. 

 

 

 

 

 


